
1 

 

IHBV JAARVERSLAG 2017 

 
 
 
 

0. Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen over het jaar 
2017.  
Als highlights van dit jaar noemen we: 
 

- De publicatie van het rapport Hoogbegaafden zonder werk op 4 januari, met een artikel in 
Trouw en zeer veel media-aandacht.   

- De conferentie op 11 maart was een groot succes, en Noks Nauta werd onderscheiden als 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het op die dag gepubliceerde boek ‘Hoogbegaafde 
volwassenen’ dat met zes auteurs is geschreven en onder redactie staat van Noks Nauta en 
Rianne van de Ven. De totale opbrengst gaat naar het IHBV,.    

- De internationale masterclass in Eindhoven voor ggz-professionals . 
- De internationale masterclasses in Utrecht voor coaches en counselors van hoogbegaafde 

volwassenen. 
- De twee Ondernemersdagen voor hoogbegaafden die voor zichzelf willen begonnen of dat al 

zijn gaan doen.  
- De tweede Week van de Hoogbegaafdheid in maart 2017 die zeer succesvol was met veel 

deelnemers en tal van activiteiten door heel Nederland en Vlaanderen en met veel aandacht 
van de media. 

- Steeds meer (onderzoeks)projecten, toenemend aantal studenten en vrijwillige onderzoekers 
dat dit thema kiest  

- Toenemend aantal presentaties, bijvoorbeeld bij ggz-instellingen en bij enkele bedrijven. 
- HB-Cafés nu in twaalf steden in Nederland en één in België, die goed lopen en regelmatig 

uitverkocht zijn.   
 

Dit jaarverslag kent de volgende inhoud: 
 

1. Kennisdomeinen van het IHBV  
2. Overige activiteiten 
3. Publicaties IHBV 
4. Presentaties en workshops 
5. Organisatie en financiën  
6. Ondertekening  

 
Hartelijk dank voor uw interesse. 
 
  
 
 
Namens het bestuur, 
 
Rianne van de Ven - Voorzitter  
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1. Kennisdomeinen van het IHBV 
 
Voor een uitgebreide projectenlijst verwijzen we naar de website. In dit verslag staan de 
belangrijkste thema’s en activiteiten van 2017.  
  
 
1.1. WERK EN INKOMEN 
 
HB in uitkeringen 
Vanaf december 2013 kunnen hoogbegaafden die onvrijwillig zonder werk zitten (al dan niet met een 
uitkering), zich melden bij Noks Nauta. Inmiddels zijn dat er ruim 300. Er zijn tot nu toe door Noks 
Nauta ruim 20 voortgangsmails verstuurd met informatie en oproepen. 
Het vragenlijstonderzoek door Emans, Nauta en Visscher is gepubliceerd in januari 2018. Dit rapport 
geeft inzicht in de factoren die maken dat deze groep hoogbegaafden ongewild zonder werk zit.   
Naar aanleiding van het rapport is er veel persaandacht geweest. Ook zijn we uitgenodigd om bij het 
UWV te komen praten op bestuursniveau. Dat gesprek heeft niet tot veel concrete zaken geleid. Wel 
tot een contact waarmee we ken nis in de vorm van een artikel konden aanleveren.  
 
Artikel voor arbeidsdeskundigen 
Bruno Emans heeft naar aanleiding van het rapport over hoogbegaafden zonder werk een artikel 
geschreven dat is gepubliceerd in ADvisie, het tijdschrift voor arbeidsdeskundigen onder de titel ‘Wel 
de brains maar niet de baan’.   
 
HB en ondernemen (Slim van start) 
Naar aanleiding van één van de uitkomsten uit het rapport over hoogbegaafden zonder werk heeft 
het IHBV in maart en april twee zogenaamde ondernemersdagen georganiseerd. Hoogbegaafden die 
overwogen om voor zichzelf te gaan beginnen of hoogbegaafden die al een eigen onderneming 
waren gestart, konden hier workshops volgen en inspiratie opdoen. De inhoud was afgestemd op de 
behoeften die via vragenlijsten in kaart waren gebracht.  
Er namen ruim 70 mensen aan de Ondernemersdagen deel. Als spin-off zijn er daarna nog meerdere 
samenwerk-middagen georganiseerd door een klein groepje vrijwilligers. 
 
 
 
1.2. ZORG EN WELZIJN 
 
HB en GGZ 
Het blijft een uitdaging om het thema hoogbegaafdheid bij de GGZ op de agenda te krijgen. 
Wetenschappelijke kennis op dit gebied is er nog nauwelijks. Een paar keer per jaar is er contact met 
iemand uit de GGZ, die vragen heeft n.a.v. een cliënt.  
Bruno Emans publiceerde een artikel in Talent naar aanleiding van een kort onderzoek in het najaar 
van 2016.    
In het najaar van 2017 is samen met MIND een subsidie aanvraag ingediend bij ZonMW. Dit is de 
derde maal dat we proberen bij ZONMw geld te krijgen. Ook dit verzoek is afgewezen.   
 
HB en ADHD 
Een masterstudent klinische psychologie werkt aan een onderzoek naar de diagnostiek van ADHD bij  
hoogbegaafden. Ze doet het onderzoek onder experts en haar scriptie zal begin 2018 klaar zijn.     
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Nederlands Autismeregister  
We zijn benaderd door het Nederlands Autismeregister (van de Vrije Universiteit) met een verzoek 
om hoogbegaafden op te roepen zich te melden als ‘controlepersoon’. Het IHBV heeft die oproep in 
haar netwerk uitgezet met het idee dat er zo mogelijkheden voor nader onderzoek, in elk geval op 
het terrein van hoogbegaafdheid en autisme (afgrenzing of samen voorkomen).  
 
Boek over hoogbegaafdheid voor de ggz 
Een ervaringsdeskundige werkt samen met Noks Nauta aan een boek over hoogbegaafde 
volwassenen in de ggz. Uitgeverij SWP heeft belangstelling. We gaan er vanuit dat het boek nog in 
2018 gepubliceerd kan worden.   
 
Hulpverlenerslijst 
Sinds 2013 staan de hulpverleners die dat willen op de website van het IHBV. Ze zijn verdeeld naar 
provincie. Er is een formulier op de website waar nieuwe hulpverleners zich kunnen melden. De lijst 
kent momenteel geen criteria, behalve dat de hulpverlener zelf aangeeft ervaring te hebben met 
hoogbegaafde volwassenen. Er staan thans meer dan 200 Nederlandse hulpverleners op de lijst.  
 
In december 2014 is gestart met een internationale lijst van hulpverleners voor hoogbegaafde 
volwassenen. Dit als service voor de mensen die vanuit ander delen van de wereld mailen en vragen 
of we mensen kennen. Soms kan hulpverlening ook via Skype plaatsvinden, daarom laten we dit 
vermelden bij de gegevens. Inmiddels staan er ruim 40 hulpverleners op de site, de meeste uit de VS.  
 
HB senioren 
Nog nergens ter wereld is structureel aandacht voor deze doelgroep. Vanuit het IHBV is er vanaf 
2012 aandacht voor d.m.v. een leaflet en een artikel. We krijgen er vrij regelmatig vragen over. 
Langzamerhand begint wel het idee te rijpen dat de groep hoogbegaafde ouderen andere behoeftes 
heeft. Deze behoeftes lijken soortgelijk aan die van de groep hoger opgeleide senioren.  
Anita der Drift en Noks Nauta werken thans aan een boek over hoogbegaafde senioren voor de zorg. 
Uitgeverij SWP heeft belangstelling. We gaan er vanuit dat het boek nog in 2018 gepubliceerd kan 
worden.   
 
Hoogbegaafden bij de dokter 
Sinds 2014 loopt er een internationale inventarisatie van ervaringen van hoogbegaafden bij de 
dokter verricht. Tweeëndertig verhalen zijn verzameld. Hierover zijn al presentaties gegeven. Een 
uitgebreid rapport onder de term High IQ Medical Survey (Rodolfi & Nauta) is op de website 
gepubliceerd.   
 
Scriptie over ervaringen van hoogbegaafden met consulten bij artsen 
Henriëtte Pilkes, student gezondheidspsychologie schreef een masterscriptie over dit onderwerp.  De 
samenvatting staat op de website van het IHBV.  
 
Onderzoek naar bijwerkingen van geneesmiddelen bij hoog intelligenten 
Student aan ErasmusMC Aditi Hattangadi voerde in het kader van haar wetenschapsstage een 
onderzoek uit naar ervaringen van bijwerkingen van geneesmiddelen bij hoog intelligenten. Het is 
een eerste verkenning met een beperkte omvang. Haar conclusie is dat er geen aanwijzingen zijn dat 
hoogbegaafden meer of andere bijwerkingen hebben dan gemiddeld.       
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1.3. ONTWIKKELING EN MAATSCHAPPIJ   
 
Hoger onderwijs  
In november 2017 heeft het IHBV (Noks Nauta) op verzoek van het landelijk overleg 
studentendecanen een bijdrage geleverd aan een landelijke bijeenkomst over hoogbegaafde 
studenten. Dit bleek zeer leerzaam en is zeer gewaardeerd. Mede-sprekers waren Patricia van 
Casteren namens Mensa en over haar eigen onderzoek aan de Universiteit van Tilburg en Simone 
Keijsers, studieloopbaanadviseur Universiteit Leiden en gespecialiseerd in hoogbegaafde studenten.     
  
 

2. Overige activiteiten 
 
2.1. HB-Cafés 
 
In 2017 is het aantal locaties waar HB-Cafés worden georganiseerd gegroeid van negen naar twaalf. 
 
Na Arnhem, Delft, Zwolle, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Haarlem en de regio Zuid-West (Breda) 
zijn er nu ook HB-Cafés in Alkmaar, Enschede en Zeeland (Middelburg). In 2017 zijn er geen HB-Cafés 
in Vlaanderen georganiseerd, maar een nieuw team is eind 2017 gestart om per 2018 dit weer te 
gaan doen. 
 
In totaal hebben er 56 HB-Cafés in 2017 plaatsgevonden, als volgt verdeeld over de locaties: 

  

HB-Café Alkmaar 6 

HB-Café Arnhem 5 

HB-Café Delft 7 

HB-Café Eindhoven 4 

HB-Café Enschede 3 

HB-Café Groningen 3 

HB-Café Haarlem 5 

HB-Café Utrecht 7 

HB-Café Zeeland (Middelburg) 3 

HB-Café Zuid-West (Breda) 7 

HB-Café Zwolle 6 

HB-Café Alkmaar 6 
 
Deze HB-cafés hebben in 2017 plaatsgevonden: 
 

datum plaats thema 

13-01-17 Zwolle Hoogbegaafdheid en religie  

13-01-17 Eindhoven Ken je KernTalenten en benut ze volledig!  

20-01-17 Delft Hoogbegaafden bij de dokter  

20-01-17 Haarlem Begrijpen en begrepen worden; communiceer jij in taal of beeld?  

27-01-17 Groningen Hoogsensitiviteit, last of lust?  

02-02-17 Zuid-West (Breda) Uit je hoofd (rots en water)  

03-02-17 Utrecht HB en liefdesrelaties  

10-02-17 Alkmaar Hoogbegaafdheid: wat is het en hoe zit dat bij jou?  

10-02-17 Arnhem Hoogbegaafdheid en perfectionisme  

17-02-17 Delft Hoogbegaafd en dan…  
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10-03-17 Zwolle Hoogbegaafd in de GGZ  

16-03-17 Zuid-West (Breda) HB, wat moet je ermee?  

17-03-17 Haarlem ‘Uit je hoofd, in je lijf’  

24-03-17 Utrecht HB; Als je (g)een idee hebt  

31-03-17 Delft An additional perspective how to accept your giftedness’ 

21-04-17 Alkmaar Persoonlijkheidsontwikkeling volgens Dᶏbrowski  

21-04-17 Utrecht HB; Als je (g)een idee hebt (Beginnerscafé)  

11-05-17 Zuid-West (Breda) Hoogbegaafd is niet gek  

12-05-17 Eindhoven HB en perfectionisme  

12-05-17 Groningen Hoogbegaafheid en de positieve aspecten van (arbeids)conflicten  

12-05-17 Zwolle Werkstress  

19-05-17 Arnhem Solliciteren en profileren voor sensitieve smartasses  

19-05-17 Delft Beweging in de liefde  

19-05-17 Utrecht De gevoelige kant van hoogbegaafdheid  

02-06-17 Haarlem De theorie van positieve desintegratie (Dabrowski)  

09-06-17 Arnhem Hoogbegaafden bij de dokter  

13-06-17 Enschede Hoogbegaafdheid. Meer dan een hoog IQ.  

23-06-17 Alkmaar Keuzestress of keuzevrijheid?  

29-06-17 Zuid-West (Breda) Sensitieve smartasses aan het werk  

30-06-17 Utrecht De gevoelige kant van hoogbegaafdheid (herhaling)  

30-06-17 Zwolle Praten over je hoogbegaafdheid  

07-07-17 Zeeland (Middelburg) Hoogbegaafdheid, meer dan een hoog IQ  

08-09-17 Alkmaar Hoogbegaafdheid en Innovatie  

14-09-17 Zuid-West (Breda) Hoogbegaafd in je relatie  

15-09-17 Delft Het belang van lichaamstaal in interactie  

15-09-17 Eindhoven Workshop Groeikrachten (TPD, Dabrowski)  

22-09-17 Utrecht (Mis)diagnoses en therapie bij hoogbegaafde volwassenen  

29-09-17 Arnhem Hoogbegaafden en (mis)communicatie  

04-10-17 Enschede Hoogbegaafd aan het werk  

06-10-17 Groningen Beginnerscafé  

06-10-17 Zeeland (Middelburg) Een introductie op de theorie van positieve desintegratie (Dabrowski)  

13-10-17 Zwolle Workshop “inspiratie aan de hand van Dabrowski’s theorie”  

20-10-17 Alkmaar Sensitieve smartasses aan het werk  

26-10-17 Zuid-West (Breda) Hoogbegaafd, en dan? (Beginnerscafé)  

27-10-17 Delft Hoogbegaafd en dan… (Beginnerscafé)  

27-10-17 Haarlem “HB en ondernemerschap; droom of werkelijkheid?”  

17-11-17 Delft Sterke verhalen: Over levensverhalen, identiteit en welzijn bij HB  

17-11-17 Arnhem Uit je hoofd, in je lijf  

17-11-17 Eindhoven Bore-out (workshop)  

24-11-17 Utrecht Vechten tegen verveling  

01-12-17 Zwolle Workshop "Succesangst"  

08-12-17 Haarlem “HB en misdiagnoses in de psychiatrie”  

12-12-17 Enschede Communiceren als je hoogbegaafd bent  

14-12-17 Zuid-West (Breda) Ken je KernTalenten  

15-12-17 Alkmaar Sterke verhalen; over levensverhalen, identiteit en welzijn bij HB 

15-12-17 Zeeland (Middelburg) “Het belang van lichaamstaal in interactie"  
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HB-Cafés worden georganiseerd door lokale teams, met ondersteuning vanuit het bestuur, met name 
op het gebied van opzet, inschrijving en financiën. Ten behoeve van deze teams is een uitgebreid 
draaiboek opgesteld waarin de ervaringen van inmiddels ruim vier jaar zijn verwerkt. Ook voor 2018 
is uitbreiding van het aantal locaties weer voorzien. 
 
Interessant was dat Noks Nauta in juli en augustus in de USA HB-Cafés heeft verzorgd in New York en 
in Chicago (daar samen met Lisa Erickson). Lokale mensen deden de organisatie en de PR. We 
hebben ze informatie gestuurd over het idee van de HB-Cafés. We hopen dat ze dit idee verder gaan 
implementeren. Op de SENG-conferentie hebben we een lijst met namen verzameld van 
geïnteresseerden die dit zelf lokaal zouden willen opzetten. We hebben hen ook de informatie 
gestuurd. Het is ons niet bekend of dit inmiddels heeft geleid tot de realisatie van HB-Cafés in de USA 
of Canada.   
 
 
2.2 Nieuwsbrief IHBV 
 
In 2017 kwamen 15 IHBV-nieuwsbrieven updates van HB-Cafés en andere evenementen uit.  
Bij de meeste onderwerpen kan worden doorgeklikt naar de website voor uitgebreidere informatie. 
De nieuwsbrieven worden via Mailchimp verzonden naar inmiddels meer dan 2000 e-mailadressen.  
 
 
2.3 Social Media  
 
 
Met steun van meerdere vrijwilligers is het IHBV zeer actief op Facebook wat bijna een verdubbeling 
heeft opgeleverd voor het aantal pagina-likes. In januari 2016 stond het aantal pagina-likes op 634 en 
in december op 1215. Linkedin had gemiddeld een groei van 10 volgers per maand en eindigde in 
december op 438 volgers. Op twitter is de activiteit dit jaar wat minder geweest. Een nieuw PR & 
Communicatie-team – in oprichting in 2017 -  zal in 2018 voor een nog actievere aanwezigheid van 
het IHBV op social media zorgen. 
 
 
2.4 Recensies  
 
In 2017 zijn er twee boekrecensies op de website gepubliceerd en één recensie van een artikel.  
Er zijn nog boeken in bewerking.  
 
 
2.5 Scripties en theses 
 
In 2017 was er weer een toenemend aantal verzoeken van mensen die een scriptie of these willen 
schrijven over hoogbegaafde volwassenen, soms betreft het een vrijwillige onderzoeker. Na een 
gesprek met de betreffende student of vrijwilliger wordt bekeken of het onderwerp past bij het IHBV. 
Het IHBV levert, waar opportuun, kennis aan. En indien gewenst wordt een oproep om medewerking 
verspreid onder het netwerk van het IHBV. Uiteraard wordt aan de schrijver van de betreffende 
scriptie of these gevraagd om het eindproduct of een samenvatting op de website van het IHBV te 
mogen plaatsen.   
Indien publicatie op onze site mogelijk was, treft u de scripties en theses aan op : 
https://ihbv.nl/category/artikelen/ 
Of op de Engelse pagina.   
 
 

https://ihbv.nl/category/artikelen/


7 

 

Er zijn thans samenwerkingsverbanden met de volgende instellingen:  
 

• Hanze Hogeschool, afdeling Toegepaste Psychologie 

• Radboud Universiteit, afdeling Strategisch Human Resource Management 

• Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), afdeling Toegepaste Psychologie  

• Open Universiteit, o.a. faculteit loopbaanmanagement en levenslooppsychologie, klinische 
psychologie en gezondheidspsychologie.    

• Tilburg University, academische werkplaats Arbeid en Gezondheid van onderzoeksinstituut 
Tranzo 

• Erasmus MC afdeling Community Health  
 
 

3. Publicaties IHBV 
 
In 2017 werden de volgende publicaties uitgebracht. 
 
3.1 Artikelen 
 
Emans, B., Visscher, E. & Nauta, N. (2017). Heel slim en toch zonder werk. Hoe kan dat? Rapport van 
het onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen zonder werk. Delft: IHBV. Rapport op website IHBV. 
https://ihbv.nl/wp-content/uploads/2017/01/IHBV-Rapport-heel-slim-en-toch-zonder-werk-2017-
v2b.pdf  
 
Emans, B. (2017). Hulpverlening schiet vaak tekort. Talent, februari 2017, pp 20-23.   
 
 
3.2 Leaflets IHBV 
 
Er zijn in 2017 twee nieuwe leaflets gepubliceerd, dat het totaal op achttien brengt.  
Ze zijn alle in het Engels vertaald en tot nu toe zijn er ook vier in het Duits vertaald.  
De Nederlands en Engelse leaflets zijn geordend in een tabel waardoor duidelijk is wat het thema is 
en wie de primaire doelgroep.  
Voor de Engelse leaflets wordt af en toe een PR actie gevoerd op de LinkedIn groepen waar 
hoogbegaafdheid aan de orde is, dat zijn nu twaalf groepen. Daar komen zeer positieve reacties op.  
 
 
3.3 Uitgaven met ISBN-nummers 
 
In 2017 verscheen het boek ‘Hoogbegaafde Volwassenen’. Het wordt verkocht via de webshop van 
het IHBV:   
Nauta, N. & Van de Ven, R.  (red.) (2017). Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en 
positief in. Delft/ Utrecht: IHBV/ Big Business Publishers.  
 
3.4 Webshop IHBV 
 
In de webshop zijn thans te koop 

- Boek Hoogbegaafde Volwassenen 
- Boek Dag en nacht hoogbegaafd 
- Vooroordelenspel Hoogbegaafde Volwassenen 
- Tegelkaarten (kaarten met een spreuk, ook als sticker te gebruiken) 
  

https://ihbv.nl/wp-content/uploads/2017/01/IHBV-Rapport-heel-slim-en-toch-zonder-werk-2017-v2b.pdf
https://ihbv.nl/wp-content/uploads/2017/01/IHBV-Rapport-heel-slim-en-toch-zonder-werk-2017-v2b.pdf
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4. Presentaties en workshops 
 
4.1 Presentaties en workshops  
 
In 2017 verzorgden we namens het IHBV de volgende presentaties en workshops (chronologisch): 
 
Probusclub Zevenbergen 
16 januari. Hoogbegaafdheid: Talenten en valkuilen. (Noks Nauta)   
 
REC5 opleiding 
19 januari (Vriezenveen) en 2 februari (Meppel). Les aan leerkrachten basisonderwijs in kader van 
hun opleiding. (Noks Nauta)    
 
HB studentencafé Universiteit Leiden 
28 februari. Q and A over HB volwassenen. (Noks Nauta)  
 
Rivierduinen Gouda (GGZ instelling) 
9 maart. Lunchreferaat. (Noks Nauta)  
 
Speeldag HB, Amersfoort 
22 april. Ik HB welnee! Workshop voor ouders, tweemaal gegeven. (Noks Nauta) 
 
Tranzo, Tilburg University 
29 juni. Hoogbegaafden duurzaam in werk. Presentatie Zorgsalon. (Noks Nauta)   
 
Gifted Adults Café Scarsdale, New York 
28 juli. Gifted and then? (Noks Nauta) 
 
Gifted Adults Café Chicago, Illinois 
31 juli. The mixed blessing of being a gifted adult. (Noks Nauta and Lisa Erickson)  
 
SENG conference, Naperville, USA 
6 augustus. Gifted without work. (Bruno Emans, verzorgd door Noks Nauta) 
 
PsyQ Rotterdam 
12 september. Hoogbegaafden in de ggz. Referaat. (Noks Nauta)  
 
Pentascope, Amersfoort (als e donatie aan Mensa Fonds)   
6 oktober. Hoogbegaafden op het werk. (Noks Nauta) 
 
Sogeti, Vianen 
6 november. Hoogbegaafden op het werk. (Rianne van de Ven en Noks Nauta)  
 
Speeldag HB, Amersfoort 
11 november. Ik HB welnee! Workshop voor ouders. (Noks Nauta) 
 
Landelijke werkgroep studentendecanen, verrijkingsdag, Amsterdam 
16 november. Hoogbegaafde studenten. (Patricia van Casteren, Simone Keijsers, Noks Nauta)  
 
Rivierduinen, Voorhout 
28 november. Lunchreferaat. Hoogbegaafde cliënten in de ggz. (Noks Nauta) 
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4.3 SENG 
 
Dit jaar zijn zowel Rianne van de Ven als Noks Nauta opnieuw naar de jaarlijkse conferentie van SENG 
geweest. Daar heeft Rianne gepresenteerd over haar onderzoek naar hoog sensitiviteit bij 
hoogbegaafdheid. Noks gaf een presentatie over het onderzoek naar hoogbegaafden zonder werk.    
Aan een panel-sessie over Gifted Adults namen Rianne en Noks beiden actief deel.  
Helaas was er in het programma nog niet heel duidelijk aandacht gegeven aan hoogbegaafde 
volwassenen, ondanks de groep die vorig jaar bijeen kwam op de conferentie en hiervoor heeft 
gepleit.   
  
 

5. Organisatie en financiën  
 
5.1 Bestuur  
 
Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende leden.   
 
Rianne van de Ven Voorzitter   
Jacqueline Wielemaker Secretaris tot juni 2017  
Edith Trieblinig Secretaris vanaf juni 2017 
Noks Nauta Secretaris van mei tot juni 2017 daarna bestuurslid tot 

en met 31 december 2017 
Angeline Evers Penningmeester tot juni 2017 
Petra Heeren-Hoff Waarnemend penningmeester van juni 2017 tot 

november 2017, daarna bestuurslid 
Bryant Heng  Penningmeester vanaf november 2017 
Suzanne Remmers Bestuurslid vanaf 30 juni 2017  
 
 
Het bestuur vergaderde in 2017 op:  
6 januari 
20 februari 
3 maart  
26 april 
22 mei 
18 juni 
13 juli  
22 september 
20 oktober 
10 november 
21 december  
 
Van alle vergaderingen zijn besluiten- en actielijsten gemaakt. 
 
 
5.2 Vrijwilligers 
 
Vele vrijwilligers werken in teams aan de HB-Cafés, als vertaler, recensent of als onderzoeker. Er 
melden zich regelmatig nieuwe vrijwilligers en er vallen er ook af.  
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5.3 Comité van Aanbeveling 
 
Het comité van aanbeveling bestond in 2017 uit:  
Frans Corten 
Rineke Sijderius 
Kathleen Venderickx 
 
 
5.4 Website 
 
Het webbeheer wordt sinds juni 2012 verzorgd door Rianne van de Ven.  
 
 
5.5 Financiën 
 
In vergelijking tot voorgaande jaren is in 2017 het eigen vermogen van de Stichting IHBV enorm 
gestegen. Deze financiële toename is grotendeels toe te dichten aan de verkoop van ons boek 
Hoogbegaafde volwassenen Zet je gaven intelligent en positief in. Alle auteurs doneren hun royalty’s 
aan het IHBV.  
Ook het stijgende aantal HB-Cafés en de toename in aantal deelnemers draagt bij aan de inkomsten 
en zijn er gedurende het jaar Workshops en Masterclasses gegeven.  
Reserveringen zijn gemaakt om deze positieve inkomsten te herinvesteren in onderzoeksprojecten, 
nieuwe productontwikkeling, alsmede in de professionalisering van de Stichting. 
 
  
Een volledig overzicht van de financiële situatie van de Stichting IHBV is te vinden in de jaarrekening. 

 
 
 
6. Ondertekening  
 
Deze versie is vastgesteld door het huidige bestuur op 8 juni 2018 en is wegens digitale verspreiding 
niet ondertekend. 
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